
i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter

i-tec USB-C Slim 3-portový HUB s Gigabit
Ethernet adaptérem, USB-C na RJ-45,
10/100/1000 Mbps, 3x USB 3.0 port, pro
notebook tablet smartphone PC s USB-C
konektorem, kompatibilní s Thunderbolt
3, Windows Mac Linux Android

 
POPIS PRODUKTU

Používáte operační systém macOS Big Sur (verze 11)?

Bezpečnostní nastavení tohoto operačního systému nemusí fungovat správně s ovladačem tohoto produktu
(produkt tak nebude fungovat). Doporučujeme vám zvolit si jiný alternativní produkt. V případě žádosti o další
informace či o pomoc se prosím obraťte na naši technickou podporu – support@itecproduct.com

ADVANCE Series je nejvyšší řada příslušenství i-tec, která vám umožní využívat špičkové technologie produktů
v moderním designu a exkluzivním balení.

Kombinace pasivního HUBu s Gigabit Ethernet adaptérem, pro snadné a rychlé připojení vašich oblíbených USB
zařízení k notebooku, tabletu, PC nebo smartphonu s novým USB-C nebo Thunderbolt 3 rozhraním, a pro
vysokorychlostní přístup k síti a internetu přes Gigabit Ethernet port. HUB nabízí tři USB 3.0 porty s funkcí Plug &
Play a standardním USB nabíjením – automaticky detekuje, jestli je připojeno zařízení pro USB nabíjení.

Rozhraní USB 3.0 je důležité zejména pro datové přenosy z USB paměťových karet a flash disků, kde se nejvíce
využije jeho vysoká přenosová rychlost. Gigabit Ethernet port umožňuje snadný přístup do 10/100/1000 Mbps
sítě. S klidem si tak můžete vychutnat vysokorychlostní internetové připojení bez jakéhokoli přerušení. HUB je
napájen z USB sběrnice a má vestavěnou přepěťovou ochranu vašeho počítače pro případ zkratu na periferních
zařízeních. Podporuje širokou škálu operačních systémů od Windows a Mac OS až po Linux. Ethernet síťové
připojení je možno používat také v systému Android. Podpora této funkce ale musí být zahrnuta výrobcem přímo
v daném Android zařízení.

Podporu si snadno ověříte v nastavení síťových připojení → další sítě, zde musí být položka Ethernet. HUB je
vhodný pro použití s Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP
EliteBook Folio G1 a dalšími zařízeními s USB-C konektorem. Tento konektor má řadu výhod. Je menší
a symetrický, což umožňuje snadné zapojení, protože nemusíte dávat pozor na otočení konektoru.

V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve
ověřte možné řešení v záložce FAQ.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB-C Slim 3-portový HUB s Gigabit Ethernet adaptérem, USB-C na RJ-45,
10/100/1000 Mbps, 3x USB 3.0 port, pro notebook tablet smartphone PC s USB-C konektorem, kompatibilní
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s Thunderbolt 3, Windows Linux Android

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (16cm)
3x USB 3.0 port
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (ASIX AX88179)
LED indikace
OS: Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 a výše, Linux, Android, Chrome OS
Rozměry produktu: 125 x 29 x 15 mm
Hmotnost produktu: 50 g
Rozměry balení: 220 x 153 x 32 mm
Hmotnost balení: 105 g

 

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt™3 portem

Operační systém:

Windows 7 / 8 / 8.1 /10, macOS 10.9-10.15, macOS 11.3 a výše, Linux, Android, Chrome OS

 

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

C31GL3SLIM i-tec USB-C Slim Passive HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
EAN: 8595611701672

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3

Porty

USB 3.0 TYPE A 3

LAN RJ-45 1

Systémové požadavky

Operační systém Windows 7 / 8 / 8.1 /10
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or laterWindows 10 - automatická instalace ovladačů
z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů.
Firmware se aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti

Barva black

Materiál ABS
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Rozměry produktu (DxŠxV) 125 x 29 x 15 mm

Váha produktu (bez obalu) 50 g

Váha produktu (vč. obalu) 105 g

Rozměry balení (DxŠxV) 220 x 153 x 32 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Manuál

 

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.pro. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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